
    
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SCOP27BABS, SCOP27MIBS 

ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ 70L 

Ръководство за употреба 
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Моля, прочетете внимателно следните инструкции, преди да използвате 
това устройство. 

Моля, запазете тези инструкции за бъдещи справки. 
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ВНИМАНИЕ 

⚫ При първото включване от фурната 
може да излезе неприятна миризма. 
Това се дължи на лепилата, използвани 
за фиксиране на изолационните плочи 
във фурната. За да премахнете мазните 
примеси в камерата за готвене, пуснете 
новия си уред празен в многофункци-
онален режим на принудителен въздух 
при 250°C за 90 минути. 

⚫ Когато използвате фурната за първи 
път, съвсем нормално е да се отделят 
малко дим и лека миризма. Когато това 
се случи, просто изчакайте, докато 
мириз-мата изчезне, преди да поста-
вите храната във фурната. 

⚫ Моля, използвайте уреда в достатъчно 
проветриво поме-щение. 

⚫ По време на употреба уредът и 
достъпните му части може да се 
нагорещят. Внимавайте да не докос-
вате нагревателните елементи. Деца 
под 8-годишна възраст трябва да се 
държат далеч от устройството, освен 
ако не са под постоянно наблюдение. 

⚫ Ако повърхността на устройството 
се напука, изключете го, за да 
избегнете токов удар. 
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⚫ Този уред може да се използва от 
деца на 8 и повече години, както и 
от хора с намалени физически, 
сетивни и умствени способности 
или хора с липса на опит или 
познания, ако са получили 
инструкции относно безопасната 
употреба на уреда и разбират 
свързаните с него опасности. 
Децата не трябва да играят с 
уреда. Почистването и рутинната 
поддръжка от потребителя не 
трябва да се извършват от деца 
без надзор. 

⚫ Уредът става много горещ по време 
на употреба. Внимавайте да не 
докосвате нагревателните елементи 
във фурната. 

⚫ Не оставяйте деца близо до уреда 
по време на употреба, особено 
когато е активирана функцията 
грил. 

⚫ Като предпазна мярка срещу токов 
удар, не забравяйте да изключите 
уреда, преди да смените крушката на 
фурната. 

⚫ Разединителното устройство трябва 
да бъде интегрирано във 
фиксираното окабеляване в 
съответствие със спецификациите за 
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окабеляване. 
⚫ Децата трябва да бъдат наблюда-

вани, за да се гарантира, че не си 
играят с устройството. 

⚫ Този уред може да се използва 
само от хора, включително деца, с 
намалени физически, умствени или 
сетивни способности, неопитни или 
с ограничени познания, ако имат 
съдействието или съвета на 
възрастен, който отговаря за 
тяхната сигурност. 

⚫ Достъпните части могат да се 
нагорещят много. Малките деца 
трябва да се държат далеч от 
устройството. 

⚫ В неподвижното окабеляване 
трябва да бъде включено 
многополюсно разединително 
устройство в съответствие с 
правилата за окабеляване. 

⚫ За да избегнете опасност, повре-
дения захранващ кабел трябва 
да бъде сменен от производите-
ля, оторизиран агент или 
квалифицирано лице.  

⚫ Не използвайте груби абразивни 
почистващи препарати или остри 
метални стъргалки за почистване 
на стъклото на фурната, те могат 
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да надраскат повърхността и 
стъклото да се счупи. 

⚫ Почистете всички разливания преди 
каквато и да е операция по 
почистване. 

⚫ По време на пиролитично почистване 
достъпните части могат да се нагреят 
повече от обикновено. Малките деца 
трябва да се държат далеч от 
устройството. 

⚫ Никога не използвайте уреди за 
почистване на пара. 

⚫ Уредът не е предназначен за 
използване с външен таймер или 
отделна система за дистанцион-
но управление. 

⚫ Инструкциите за стелажни фурни 
трябва да включват насоки за 
правилното инсталиране на тези 
аксесоари. 

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
⚫ Никога не използвайте фурната, 

докато сте боси. Никога не 
докосвайте фурната с мокри или 
влажни ръце или крака. Относно 
фурната: Избягвайте да отваряте 
често вратата на фурната по време 
на готвене. 
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⚫ Само оторизиран техник има право 
да монтира и пуска устройството в 
експлоатация. Производителят 
отхвърля всякаква отговорност за 
щети, произтичащи от неправилно 
позициониране или инсталиране, 
извършено от неупълномощено лице. 

⚫ Когато вратата или чекмеджето на 
фурната са отворени, никога не 
поставяйте нищо върху тях, тъй като 
това може да дисбалансира уреда 
или да счупи вратата. 

⚫ Някои части на фурната могат да 
задържат топлината за дълго време. 
Затова се препоръчва да оставите 
уреда да изстине, преди да докоснете 
частите, директно изложени на 
топлина. 

⚫ В случай на продължително неизпол-
зване на фурната е препоръчително да 
я изключите от контакта.
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МОНТАЖ НА ФУРНАТА В КУХНЕНСКИ ШКАФ 

Инсталирайте фурната в предвиденото място в кухненски шкаф, под 

плота или във вертикален шкаф. Фиксирайте фурната, като затегнете 

винтовете в двата фиксиращи отвора, предвидени на рамката. За да ги 

намерите, отворете фурната и погледнете вътре. За правилна 

вентилация на уреда спазвайте измерванията и разстоянията, посочени 

по време на монтажа. 

 

ВАЖНО 

За правилна работа на фурната, моля, използвайте подходящ кухненски 

шкаф. Панелите на кухненските шкафове в близост до фурната трябва 

да бъдат направени от огнеупорен материал. Уверете се, че лепилата в 

фурнированите дървени шкафове могат да издържат на температури от 

най-малко 120°C. Пластмаси и лепила, които не могат да издържат на 

тези температури ще се стопят и ще деформират шкафа. След като 

фурната е монтирана в шкафа, уверете се, че електрическите части са 

напълно изолирани. Тази мярка за сигурност е законово изискване. 

Всички защити трябва да бъдат правилно фиксирани, така че да е 

невъзможно да се свалят без специални инструменти. Отстранете 

задната част на кухненския шкаф, за да осигурите добър въздушен 

поток около фурната. Оставете пространство от поне 45 мм зад 

камината. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

Когато разопаковате фурната, уверете се, че не е 

повредена. Ако се съмнявате, не я използвайте; свържете 

се с квалифициран техник. Съхранявайте опаковъчни 

продукти като найлонови торбички, полистирол и кабари 

на място, недостъпно за деца, тъй като те са опасни за 

тях. 



8 
 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

 

     
 

Символ Описание на функцията 

 

 

Крушка на фурната: Позволява ви да видите хода на готвенето, без да 

отваряте вратата. Светва при работа на всеки режим на готвене (освен 

функцията пиролиза и функцията ECO). 

 
 

 

Размразяване: Циркулацията на въздух при стайна температура ускорява 

размразяването на замразени храни, без използване на топлина. Това е 

прост, но бърз метод за намаляване на времето за размразяване на 

храната, както и за размразяване на готови ястия и др. 

 

   

   

Долна топлина: Резистор, разположен в долната част на фурната, осигурява 
топлината. 

Тази функция обикновено се използва за поддържане на топла храна. 

Температурата може да бъде настроена между 60 и 120°C; 

температурата по подразбиране е 60°C. 

 
 

 

 
 

Готвене чрез естествена конвекция: горният и долният нагревателни 

елементи работят заедно, за да осигурят готвене чрез естествена 

конвекция. Температурата може да се настрои между 50 и 250°C; 

температурата по подразбиране е 220°C. 

 
 

 

 

Многофункционален циркулиращ въздух: Комбинацията от вентилатора 

и горното и долното съпротивление осигурява оптимално разпределение 

на топлината към храната и спестява между 30 и 40% енергия. Храната е 

златиста отвън и остава мека отвътре. Забележка: Тази функция се пре-

поръчва за печене на скара или печене на големи парчета месо при 

високи температури. Температурата може да се настрои между 50 и 

250°С; температурата по подразбиране е 220°C. 

 
 

 

Грил: Вграденият елемент за грил се включва и изключва, за да поддържа 

постоянна топлина. Температурата може да се настрои между 180 и 240°C; 

температурата по подразбиране е 210°C. 
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Двоен грил: Горният нагревателен елемент и грила работят заедно. 

Температурата може да се настрои между 180 и 240°C; температурата по 

подразбиране е 210°C. 

 

 
Двоен грил с вентилатор: Горният нагревателен елемент, грила и 

вентилаторът работят заедно. Температурата може да се настрои 

между 180 и 240°C; температурата по подразбиране е 210°C. 

 
 

 

Принудителна въздушна топлина: Кръгъл нагревател около вентилатора 

осигурява допълнителна топлина за принудително готвене на въздух. В 

режим на принудителен въздух вентилаторът се включва автоматично, за 

да оптимизира циркулацията на въздуха във фурната и да поддържа 

равномерна топлината по време на готвене. Температурата може да се 

настрои между 50 и 240°C; температурата по подразбиране е 180°C. 

 

 

Пиролитична функция: В пиролитичен режим на LED екрана се появява 

надпис „PyR“. Температурата по подразбиране е 450°C и времето може 

да се настрои на 1:30 или 2:00 часа. 

 

  

 
За готвене в режим на консумация на енергия, избраните съставки се 
приготвят внимателно, като се използва горна и долна топлина. 
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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 

1. Настройка на часовника 

Когато уреда е включен, на екрана се появява « 0:00 »  

 1> Натиснете бутона «  », цифрите за час мигат. 

2> Завъртете копчето K2, за да настроите часовете (между 0 и 23). 

3> Натиснете бутона «  », цифрите за минути мигат. 

4> Завъртете копчето K2, за да настроите минутите (между 0 и 59). 

5> Натиснете бутона «  » за да завършите настройката на времето. « : » 

мига и така зададеното време светва. Забележка: Форматът на 

времето е 24 часа. След включване на устройството, часът се показва 

като „0:00“, ако не е зададен 

2. Функции за настройка 

1> Завъртете копчето K1, за да изберете желания режим на готвене. 

Показва се съответната икона. 

2>  Завъртете копчето K2, за да регулирате температурата. 

3> Натиснете «  » за да потвърдите началото на готвенето. 

4> Ако пропуснете стъпка 2, натиснете «   » за да потвърдите началото 

на готвенето. Времето по подразбиране е 9 часа, а температурата по 

подразбиране се показва на LED екрана. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

1>  Инкрементите за настройка на времето на циферблатите са както 

следва: 0 до 0:30 мин.: 1 минута увеличение / 0:30 до 9:00 часа: 5-

минутно увеличение. 

2> Увеличението е 5°C за настройка на температурата и 30°C за настройка 

на температурата на грила. 

3> Завъртете копчето K1, за да зададете времето за готвене от началото 

на готвенето. След това натиснете «  » за да потвърдите. Ако не 

натиснете «    » след 3 секунди, системата ще се върне към 

предишния път и ще продължи готвенето. 

4> Завъртете копчето K2, за да зададете температурата веднага щом  

готвенето започне. Показва се съответният индикатор. След това 
натиснете «   »  за да започнете готвенето. Ако не натиснете «   » 
след 3 секунди, фурната ще се върне на предишната температура и ще 
продължи готвенето. 
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3. Регулиране на осветлението 

1> Завъртете копчето K1, за да изберете желаната функция; съответната 

икона светва. 

2> Натиснете «    » за да започнете; « 0:00 » и иконата на крушката «  » 

светват и символът « : » мига. 

 
4. Функция Информация 

Използвайте функцията Информация в режимите по-долу; системата 

се връща в активен режим след 3 секунди. 

1> В работен режим, със зададено време, натиснете «  » за да се покаже 

текущото време; 

С настроена функция за напомняне, натиснете «  » за да се покаже 

времето за напомняне. 

2> В режим информация, с зададения час, натиснете «  » за да се 

покаже текущото време. 

3> С изведен часовник и зададена функция за отложен старт, натиснете 

«  » за да се покаже програмираното време за стартиране. 

 
5. Функция Заключване за деца 

Активирайте режима за заключване за деца: натиснете едновременно 

бутоните «   » и «  » за 3 сек.; прозвучава дълъг звуков сигнал и 

иконата « » светва. 

Излезте от режима за заключване за деца: натиснете едновременно 

бутоните «  » и «   » за 3 секунди; прозвучава дълъг звуков сигнал, 

който показва, че функцията е деактивирана. 

Забележка: В работен режим натиснете кратко бутона Стоп, за да 

спрете готвенето. Избягвайте продължително натискане, тъй като това 

е неефективно. 
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6. Функция Напомняне 

Тази функция ви позволява да запомните началния час на готвене, между 

0:01 и 9:59. 

Функцията за напомняне може да се настрои само в режим на готовност. 

Процедура за настройка на напомняне: 

1> Натиснете бутона «  » за настройка на напомняне: 

2> Завъртете копчето K2, за да зададете броя на часовете за напомнянето. 

Между 0 и 9. 

3> Натиснете отново бутона « » за настройка на напомняне; 

4> Завъртете копчето K2, за да зададете броя на минутите за напомняне. 

Между 0 и 59. 

5> Натиснете «  » за да потвърдите. Отброяването започва. 

Забележка: Зумерът на фурната звучи 10 пъти, когато времето изтече. 

Можете да отмените зададеното напомняне, като натиснете бутона 

«  ». След като напомнянето е зададено, можете да го отмените, като 

натиснете два пъти бутона Стоп. 

 

7. Функция Старт/Пауза/Отказ 

1> След като е зададена продължителността на готвене, натиснете «  », 

за да започнете готвенето. Ако сте прекъснали готвенето, натиснете « 

 », за да го възобновите. 

2> По време на готвене натиснете «  » веднъж, за да прекъснете готвенето.  

Натиснете «   » два пъти, за да спрете готвенето. 

 

8. Режим за пестене на енергия (в зависимост от модела) 

Някои фурни са оборудвани с енергоспестяващ режим. Ако това е така за 

вашия модел, екранът ще се изключи автоматично след 10 минути. Не е 

възможно да деактивирате тази функция. 

1> В режим на готовност или извикване, натиснете «  » за 3 секунди; 

LED дисплеят се изключва и влиза в режим на пестене на енергия. 

2> В режим на готовност, ако не натиснете нито един бутон след 10 

минути, LED дисплеят ще се изключи и ще влезе в режим на пестене 

на енергия. 

3> В режим на пестене на енергия натиснете произволен бутон или завъртете 

което и да е копче, за да излезете от този режим. 
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9.  Функция Отложен старт 

1> Предварително задайте часа, за да можете да използвате функцията за 
отложен старт. 

В режим за настройка на времето задайте времето, в което фурната 

трябва да започне готвенето (a> Натиснете бутона за настройка на 

отложен старт «  ». b> Завъртете копчето K2, за да зададете броя на 

часовете на функцията за отложен старт между 0 и 23. c> Натиснете 

бутона за настройка на отложения старт «  ». d> Завъртете копчето 

K2, за да зададете броя на минутите за функцията за отложен старт, 

между 0 и 59). Не натискайте бутона за време. След това завъртете 

копчето K1, за да изберете функцията. 

2> Натиснете «     » за да зададете време и температура за готвене. 

Завъртете копче K1, за да зададете продължителността, след това 

копче K2. 

3> Натиснете бутона «  » за да завършите настройката за готвене.  

      Часът ще се покаже на екрана, като иконата за отложен старт 

 « » свети непрекъснато. На екрана не се появяват други икони на 

функции. Можете да натиснете бутона «  » за да видите времето за 

отложен старт; след 3 сек. часовникът отново се появява на екрана. 

4> В часа, зададен за отложен старт, се чува звуков сигнал и готвенето 

започва автоматично. Иконата за отложен старт  « » изчезва и 

другите икони се показват нормално. 

Забележка: 

1> Функцията за отложен старт не работи за функциите осветление, 

размразяване и сонда. 

2> В режим на отложен старт натиснете веднъж бутона за отмяна; 

времето и температурата на отложен старт на готвене, както и 

иконата на менюто се показват непрекъснато на екрана. Натиснете 

отново, за да се върнете към часовника, или натиснете бутона On, за 

да се върнете в режим на отложен старт. 

3> Функцията за напомняне не работи в режим на отложен старт.
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10. Функция Пиролиза 

Тази функция ви позволява да почиствате напълно и автоматично 

отделението на фурната. 

1> Tournez la molette K1 pour sélectionner la fonction pyrolyse. « PyR » 

s’affiche à l’écran. 

2> Натиснете «  » за да потвърдите готвенето. Продължителност-

та по подразбиране е 2 часа; “PyR” се появява на LED дисплея. 

3> Завъртете копчето K1, за да изберете продължителността на функцията  
      за пиролиза. 

Таймерът може да бъде настроен на 1:30 или 2:00 часа. 

Забележка: 

A) Докато вратата на фурната е отворена, бутонът On не работи и 

думите « door » и « PyR » се появяват на LED екрана. 

B) Когато температурата в центъра на фурната надвиши 320°C, бутонът 

за включване става неактивен. Думите « CooL » и « PyR » се появяват 

на LED екрана. Докато температурата в центъра на фурната е под 

200°C, натиснете бутона Отказ веднъж, за да прекъснете почиства-

нето и два пъти, за да спрете пиролизата. Когато е над 200°C, 

натиснете веднъж бутона за отмяна, за да се върнете директно в 

режим на готовност. 

C) Когато се опитате да отворите вратата на фурната, докато 

пиролитичното почистване е в ход, на LED дисплея ще се появи « 

door» и зумерът ще звучи непрекъснато, докато не затворите вратата 

или натиснете бутона Отказ. 

D) Преди да активирате функцията за пиролитично почистване, 

отстранете всички разливи и се уверете, че фурната е празна. Не 

оставяйте нищо във фурната, например тави, тави за печене или 

рафтове, тъй като те могат да бъдат сериозно повредени. 

E) В края на пиролитичното почистване оставете уреда включен в контакта 

       за 1 час. 
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11. Меко затваряне на вратата (Само за модел:: SCOP27MIBS) 

Докато ъгълът на вратата е по-голям от 30°, тя ще остане отворена. 

Когато ъгълът на вратата е по-малък или равен на 30°, тя се затваря 

внимателно под действието на амортисьор. Никога не затваряйте 

вратата. 

 

 

12. Забележка 

1> Лампата на фурната свети за всички функции. (С изключение на 
функцията пиролиза и ECO функцията.) 

2> Когато е избран режим на готвене и не натиснете бутона «    » в 

рамките на 5 минути, ще се покаже текущото време или системата ще 

се върне в режим на готовност. Режимът на готвене не е валидиран. 

3> Зумерът прозвучава веднъж, ако натиснете бутона, и не звучи иначе. 

4> Зумерът звучи 5 пъти, за да ви уведоми, че готвенето е приключило. 
 

         Рецепти за ЕКО режим 

Храна Температура(℃) Ниво Време (min) Предварително 

загряване 

Картофи 
Сирене 

  Гратен 

 

180 

 

1 

 

90-100 

 

Не 

Торта 160 1 100-150 Не 

Месен хляб 190 1 110-130 Не 
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АКСЕСОАРИ 

Решетка: за грил тигани, ястия и форми за кекс, 

съдържащи храна за печене или скара. 

 
 

Нива: За готвене на големи порции храна едновре-

менно на няколко нива. Съдовете и тавите с храна 

могат да се поставят на дъното на фурната за 

готвене със следните режими: грил, двоен грил 

или грил с вентилатор. ЗАБЕЛЕЖКА: Ако поставя-

те съдове на дъното на фурната, НЕ използвайте 

функции, които включват долния нагревателен 

елемент, за да избегнете натрупване на топлина. 

(само за конкретни модели) 

 
Универсална тава: За готвене на големи количества 

храна, например влажни торти, сладкиши, замразе-

ни храни или за събиране на мазнини, разливи и 

месни сокове. 

 
Телескопични релси (в зависимост от модела): 

Някои модели фурни могат да бъдат оборудвани с 

телескопични релси за лесно използване на уреда. 

Можете да демонтирате тези телескопични релси и 

стъпалата, като развиете крепежните винтове. След 

като демонтажът приключи, можете да поставите 

съдовете и тавите за храна на дъното на фурната за 

готвене със следните режими: грил, двоен грил или 

грил с вентилатор. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако поставяте съдове на дъното на фурната, НЕ 

използвайте функции, които включват долния нагревателен елемент, за 

да избегнете натрупване на топлина. (само за конкретни модели)
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ВНИМАНИЕ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 

ГРИЛА: 

За безопасна работа на стелажите на фурната е важно да се уверите, че те 

се плъзгат перфектно в страничните релси. Скара и тигани могат да се 

използват само на първо и пето ниво.  

Стелажите и тавите трябва да бъдат монтирани правилно, за да се извади 

лесно и да се предотврати преобръщането на гореща храна. 

 
 
 

ИЛИ 

 
 
 
 

СМЯНА НА КРУШКА 

Процедурата за подмяна е както следва: 

1> Изключете фурната от електрическата мрежа или изключете мрежовия 
прекъсвач. 

2> Развийте стъкления капак на крушката, като завъртите обратно на 
часовниковата стрелка (може да е необходимо малко усилие) и сменете крушката с 
нова от същия тип. 

 
3> Завийте обратно капака на стъклената крушка. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте само халогенни 

лампи с характеристики: 25 до 40 W/220 до 

240 V, T300°C. 

 
МОНТАЖ НА ФУРНАТА В КУХНЕНСКИ ШКАФ 

1> Инсталирайте фурната в ниша в кухненския шкаф. 

2> Отворете вратата на фурната. 

3> Закрепете фурната в кухненския шкаф с 

помощта на два дистанционера « A » 

които се вписват в специалните отвори в 

рамката на фурната, след което затег-

нете двата винта « B ». 



18 
 

 
 
 

 
   Вентилационни отвори 

N 

L 

560 

595 

595 

555 

20 

ВЕНТИЛАЦИОННИ ОВОРИ 

В края на готвенето, по време на пауза за готвене или в режим на 

готовност, когато температурата в центъра на фурната е над 75°C, 

охлаждащият вентилатор продължава да работи в продължение на 15 

минути. Щом температурата в центъра на фурната падне под 75°C, 

вентилаторът спира предварително. 

 

ОКАБЕЛЯВАНЕ НА ФУРНАТА 
 
 

ИНСТАЛАЦИЯ 
 
 

 
Забележка: 

1. За всички размери са допустими само допълнителни отклонения. 

2. Кухненският шкаф не включва превключвателя или контакта. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Броят на доставените аксесоари може да варира в 

зависимост от закупения модел. 

80 

100   250 600 

570 
min. 560 

606 
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ДЕМОНТАЖ НА ВРАТА НА ФУРНА 

Разглобете частите на вратата на фурната 
 

1> За да премахнете вратата, отворете я 

възможно най-широко. Издърпайте 

примката, разположена в задната част 

на пантата на вратата. 

 
 
 

2> Сгънете вратата надолу, докато 

образува ъгъл от приблизително 30°. 

Поставете ръцете си от двете страни 

на вратата. 

3> Внимателно повдигнете и свалете 

вратата на фурната. 

 

 
4> За да отворите пантата за въртене на 

вратата, вижте илюстрацията по-долу. 

 

 
5> Повдигнете външното стъкло на 

вратата и го свалете; повторете 

процеса, за да премахнете средния. 

 

ВНИМАНИЕ: Никога не дърпайте вратата 

със сила, в противен случай стъклото 

може да се счупи. 

ВНИМАНИЕ: Пружината на пантата може да 
се разхлаби и да ви нарани.. 
 
ВНИМАНИЕ: Избягвайте да повдигате и  
пренасяте вратата на фурната за дръжката.. 

30˚ 
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Нормално е да се появи конденз върху стъклената врата. Моля, 

избършете остатъчната влага със суха кърпа, когато фурната е 

студена. 

 

 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

За да поддържате добър външен вид и ефективност на уреда, 

поддържайте го чист. Модерният му дизайн прави поддръжката възможно 

най-лесна. Частите на уреда, които има вероятност да влязат в контакт с 

храна, трябва да се почистват редовно. 

◼ Изключете уреда от контакта преди обслужване и почистване. 

◼ Задайте всички бутони на Изкл. 

 Изчакайте, докато вътрешността на уреда вече не е гореща, а хладка. Така 
почистването е по-лесно, отколкото когато е горещо. Почистете 
повърхността на устройството с влажна кърпа, мека четка или тънка гъба, 
след което го избършете. 

◼ При упорити замърсявания почистете в топла вода с неабразивен 

почистващ препарат. 

◼ Никога не използвайте абразивни почистващи препарати или 

остри метални стъргалки върху стъклото на вратата на 

фурната, тъй като те могат да го надраскат или повредят. 

◼ Избягвайте всеки контакт на киселинни вещества (лимонов сок или 

оцет) върху частите от неръждаема стомана. 

◼ Никога не използвайте почистващи препарати под високо налягане 

за почистване на уреда. 

◼ Тавата за печене може да се измие с мек препарат. 
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 Продуктов лист за "ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА 
 (ЕС) № 65/2014" 
 

Марка : SCHNEIDER 

Модели : SCOP27BABS, SCOP27MIBS 

Индекс на ефикасността на енергията : 94 

Енергиен клас : A 

Консумация на енергия за цикъл в конвенционален режим : 0,99 kWh/cycle 

Консумация на енергия за цикъл в режим на конвекция : 0,79 kWh/cycle 

Брой кухини : 1 

Източник на топлина : Електричество 

Вместимост : 70 L 
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ИЗХВЪРЛЯНЕ 
 

Това лого, прикрепено към продукта, означава, че това е 

устройство, чието третиране като отпадък попада в обхвата на 

Директива 2012/19/ЕС от 4 юли 2012 г. относно отпадъците от 

електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Това означава, че 

този продукт трябва да се грижи за селективна система за 

събиране в съответствие с европейската директива, спомената по-горе, за 

да може да бъде рециклиран или демонтиран, за да се намали всяко 

въздействие върху околната среда. Опасните вещества, съдържащи се в 

електрическото и електронното оборудване, могат да имат потенциално 

опасни ефекти върху околната среда и човешкото здраве. 

По този начин, в края на живота на това устройство, то не трябва да се 

изхвърля с несортирани битови отпадъци. Системите за оползотворяване и 

събиране са ви предоставени от местните власти (центрове за отпадъци) и 

дистрибутори. 

 

 
Информация за значението на маркировката за съответствие    

 
 

 

Маркировката       показва, че продуктът отговаря на основните изисквания на 

европейските директиви: 2014/35/EU (ниско напрежение), 2014/30/EU (електромагнитна 

съвместимост), 2011/65/ЕС (Ограничаване на употребата на определени вещества в 

електронно оборудване) 
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ГАРАНЦИЯ 
 

Гаранцията не покрива износващи се части на продукта или проблеми 

или повреди, произтичащи от : 

1. повреда на повърхността поради нормално износване на продукта; 

2. дефекти или влошаване поради контакт на продукта с течности и 

поради корозия, причинена от ръжда; 

3. всеки инцидент, злоупотреба, неразрешена модификация, 

разглобяване или ремонт; 

4. неправилна поддръжка, използване не в съответствие с 

инструкциите на продукта или свързване към неправилно 

напрежение; 

5. всяка употреба на аксесоари, които не са доставени или 

одобрени от производителя. 

 

Гаранцията ще бъде невалидна, ако табелката и/или 

серийният номер на продукта бъдат премахнати. 
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